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ОДОБРИЛ: /П/ 

СТЕФКО БУРДЖИЕВ 

Областен управител на област Русе  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1/25.04.2016 г. 

 

От проведен на 25.04.2016 г., 13.30 часа в Областна администрация Русе „Ден на 

отворените врати“ с ученици и преподаватели от ПГПТ„Атанас Буров“. 

 

 На 25.04.2016 г. (понеделник) от 13.30 ч. в Областна администрация Русе се 

проведе „Ден на отворените врати“ с ученици и  преподаватели  от ПГПТ „Атанас Буров“. 

 Идеята за организиране на „Дни на отворените врати“ възникна в периода на 

провеждане на проект BG051PO001-3 3.07-0002 „Студенски практики“. 

 Учениците и преподавателите бяха посрещнати в кабинета на заместник областния 

управител на област Русе г-н Явор Янчев от г-жа Пенка Попова  – началник на отдел 

„Административен контрол и регионално развитие“ в Областна администрация Русе, г-жа 

Десислава Пенчева – сътрудник в ДАПОФУС и г-жа Лилия Георгиева – изпълнител в 

ДАПОФУС. 

 Учениците бяха придружени от: 

 – г-жа Ирена Христова – учител в ПГПТ „Атанас Буров“;  

 – г-жа Димитрина Методиева – старши учител; 

 – г-жа Малинка Антонова – старши учител; 

 – г-жа Анастасия Митева – главен учител; 

 – г-н Атанас Бъчваров – старши учител; 

 – г-жа Пенка Трифонова – старши учител;   

 – г-жа Гергана Георгиева – учител. 

 Г-н Явор Янчев приветства възпитаниците на  ПГПТ „Атанас Буров“. Той разясни 

каква е основната цел на Дни на отворените врати в Областна администрация – Русе, а 

именно младите хора да получат реална представа за работата на държавните институции 

и да се запознаят със спецификата на административната дейност. 

 Посещението продължи с информационна обиколка на сградата на Областна 

администрация Русе и с презентация на тема „Функции и правомощия на Областния 

управител“. 

 Г-жа Пенка Попова запозна гимназистите с устройството и основните дейности на 

администрацията, правомощията на Областния управител и неговия екип, работата на 

Областните комисии и съвети, които имат съществена роля в комуникацията между 

институциите, бизнеса и неправителствения сектор. 

 Тя подчерта, че Областна администрация – Русе е получила приза за „Най-

проектно ориентирана областна администрация в България“ за 2015 г.“, а през 2013 

година е отличена за „Най-прозрачна администрация“. 

 Г-жа Попова обясни на учениците, че Областна администрация ще окаже 

необходимото съдействие и ще подкрепи всеки, който иска да сподели своите идеи, 

виждания за бъдещото развитие на град Русе и областта като цяло, както и при 

възникнали желания за провеждане на стаж в администрацията. 

 Срещата с учениците продължи като думата за въпроси и коментари беше 

предоставена на възпитаниците на ПГПТ„Атанас Буров“. 



2 

 

 От своя страна учениците споделиха мнения относно това, че би било добре 

младите хора да бъдат по активни като участват все повече  в различни кампании, 

дискусии за да могат непрестанно да предлагат своите идеи, виждания и амбиции за 

бъдещо развитие. 

 Г-жа Попова обясни, че Областна администрация Русе с подкрепата на колеги от 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ непрекъснато провежда различни анкетни 

проучвания. Тяхната основна цел е  идентифицирането на конкретни проблеми, които 

след това да се представят на кметовете на съответните общини и на други заинтересовани 

страни и да се предприемат мерки за тяхното преодоляване. 

 Преподавателката г-жа Христова сподели наличието на проблем, свързан с 

интензивното движение и натоварения трафик в района на училището и предложи да се 

намери решение, в т.ч. като се постави легнал полицай за ограничаване скоростта на 

преминаващите МПС. 

 Г-н Бъчваров допълни, че тротоарът на ул. Калоян №11 е в лошо състояние. Той 

предложи да се създаде електронен сайт, чрез който младото поколение да споделя своите 

мнения и виждания, което ще е една сериозна стъпка към утвърждаването на по-силна и 

по-добра пряка връзка с обществото. 

 Г-жа Попова благодари за интересните идеи и допълни, че Областна 

администрация ще разчита на партньорството на ПГПТ„Атанас Буров“ при реализирането 

на бъдещи съвместни пртоекти и инициативи. 

 Г-н Бъчваров благодари за добрата организация и възможността учениците да 

добият по-ясна представа за ролята на администрацията и изрази своята удовлетвореност 

от доброто партньорство между Областна администрация Русе и ПГПТ„Атанас Буров“. 

 

 

 


